Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z zorganizowaniem transportu na szczepienie
Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, zwane RODO) Wójt Gminy Goleszów informuje:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440
Goleszów. Dane kontaktowe: tel. 33 479 05 10, e-mail: urzad@goleszow.pl
Inspektor ochrony danych
W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: iod@goleszow.pl oraz pod nr tel. 33 479 05 10.
Cel i podstawy przetwarzania danych
Pani/a dane przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz zorganizowania transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2,
w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 9 ust.2 lit. i RODO
w związku z art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ze względu na nałożenie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia
14 stycznia 2021 r. na Wójta Gminy Goleszów.
Okres przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu.
Informacja o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prawo żądania dostępu do danych;
prawo żądania sprostowania danych;
prawo żądania usunięcia danych;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celu, tj. zorganizowania transportu do punktu
szczepień.

